Zápis č. 12
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 11. 4. 2017 v 15:00 hod.
v zasedací místnosti MěÚ Jeseník v budově na Tovární 4/1287

Přítomni:
Členové: Ing. Marcinov, Ing. Urban, p. Blanář
Nepřítomni: p. Šramko, p. Holeňa
Tajemník: p. Marek
Hosté: Ing. Macenauerová, Ing. Liberda, Bc. Urbanová
Program:
1. Zahájení
Předseda Ing. Marcinov přivítal přítomné členy dopravní komise (dále jen „DK“) i přítomné hosty
a konstatoval, že zasedání DK je usnášeníschopné - přítomni 3 členové DK. Tím bylo jednání
zahájené.
2. Kontrola úkolů z předešlých zasedání
Rada města na svém 93. zasedání konaném dne 10. 3. 2017 usnesením č. 2789 vzala na vědomí zápis
č. 11 ze zasedání DK, která se konalo dne 7. 2. 2017 a přijala níže uvedená usnesení:
2.1. Územní plán – Studie posouzení reálnosti severního obchvatu města Jeseník
Bude řešeno na příštím zasedání dopravní komise.
2.2. Nebezpečná dopravní situace na ulici Kalvodova, Sokola Tůmy
Rada města na svém 93. zasedání konaném dne 10. 3. 2017 usnesením č. 2790 ukládá oddělení
majetku prověřit možnost úprav pro zmírnění nebo odstranění nebezpečné dopravní situace
v prostoru železničního přejezdu na ulici Puškinova.
2.3. Doplnění svislého dopravního značení – nám. Svobody
Rada města na svém 93. zasedání konaném dne 10. 3. 2017 usnesením č. 2791 ukládá oddělení
majetku zopakovat svislé dopravní značení č.B2 v místě i při levém okraji vozovky ul. nám.
Svobody; v souladu s článkem 7.4 TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích, II. vydání.
2.4. Proluka u tržnice
Rada města ukládá oddělení investic usnesením č. 2792 řešit plochu u tržnice jako parkovací
plochu. Pan Marek informoval přítomné o nových informacích. Oddělení investic obdrželo
několik podnětů občanů ohledně využití plochy jako klidové zóny, Bc. Urbanová ještě doplnila
informaci, že občané z domu č.p. 58 požadují v blízkosti kavárny u parkoviště zeleň, především
ti, co tam bydlí nechtějí tolik parkovacích míst. Občané, kteří tam nebydlí, preferují parkování.
2.5. Plán činnosti dopravní komise
Rada města vzala na vědomí usnesením č. 2793 plán činnosti dopravní komise na rok 2017.
2.6. Informační elektronická tabule na vlakovém nádraží
Rada města vzala na vědomí usnesením č. 2794 potřebu doplnit informační systém pro cestující
na vlakovém nádraží v Jeseníku.
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3. Dopravní situace lokalita Čapka
Pan Marek, za oddělení majetku, města Jeseník, seznámil přítomné, se žádostí, kterou město
obdrželo dne 3. 8. 2016 od pana Michala Štarka, správce svěřeneckého fondu FOKUS. Pan Štark
požaduje umístění sloupu veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 1308/22 v k.ú. Bukovice u
Jeseníka, který je spoluvlastníkem s podílem o velikosti ½, druhá polovina je ve vlastnictví pana
Jana Janovjáka. Jako důvod žádosti bylo uvedeno, že na výše uvedeném pozemku bude
vybudována mimo jiné příjezdová komunikace k pozemků parc. č. 1308/1, 1308/11, 1308/20
všechny v k.ú. Bukovice u Jeseníka. Dále bylo v žádosti uvedeno, že ve zmíněné lokalitě probíhá
výstavba rodinných domů a situace je zde z důvodu chybějícího veřejného osvětlení nepřehledná a
hrozí zde nebezpečí úrazů.
K výše uvedeným bodům byla vedena diskuze. Bc. Urbanová doplnila informace a vyjádřila svůj
názor ohledně stavebních záměrů v této lokalitě. Přestože je tato lokalita určena k zastavění, dle
platného územního plánu města Jeseník, měli si stavebníci ověřit odpovídající přístup ke svým
nemovitostem, než se rozhodli pro stavbu rodinného domu v této lokalitě. Dále sdělila přítomným,
že město nemůže v současné situaci investovat do výstavby popř. opravy komunikace na cizích
pozemcích. Město zde vystupuje sice jako správce územního celku, pod který žadatelé spadají, ale
investice a budování infrastruktury musí být řešeno dle nastavených pravidel, v souladu s platnou
legislativou.
Výše uvedená problematika by se měla rozdělit na několik bodů.
1. Majetkoprávní vyřešení pozemků pod účelovou komunikací
Cílem je především vykoupení pozemků pod komunikací od současných vlastníků. Bc. Urbanová
uvedla, že lidé si koupili pozemky a začali stavět. Ing. Marcinov se dotazoval, jak mohl stavební
úřad povolit výstavbu, pokud nemají zajištěný odpovídající příjezd. Bc. Urbanová uvedla, že město
nebylo účastníkem stavebního řízení. Ing. Macenauerová sdělila přítomným, že stavebníci byli
s výše uvedeným problémem také na speciálním stavebním úřadě, odboru dopravy a silničního
hospodářství, především ohledně přístupové cesty a řešení dopravního řešení. Dále Bc. Urbanová,
informovala přítomné o záměru obyvatelů této lokality nepropojovat komunikaci ke křížku
s komunikací Na Středisku a napojení na místní komunikaci, která vede od křížku na sídliště 9.
května.
2. Návrh rozšíření veřejného osvětlení
Řešit v souladu s komunikací nebo okamžitě s věcným břemenem, protože majetkoprávní
vypořádání bude trvat moc dlouho.
3. Majetkoprávní vyřešení pozemků ulice U Sokolovny
Je třeba vykoupit pozemky, aby se komunikace nacházela na pozemcích města. Po majetkoprávním
vypořádání provést opravu a doplnit komunikaci dopravním značením.
Ing. Marcinov navrhuje, aby veřejné osvětlení bylo vybudováno před majetkoprávním
vypořádáním pozemků byť na cizích pozemcích se zřízením věcného břemen. Ing. Liberda
navrhuje majetkoprávní vypořádání, vybudování komunikace a poté vybudování veřejného
osvětlení.
Návrhy na usnesení:
1. Dopravní komise doporučuje radě města řešit majetkoprávní vypořádání pozemků pod účelovou
komunikací ke křížku.
2. Dopravní komise doporučuje radě města rozšíření veřejného osvětlení v koordinaci s opravou
veřejné komunikace.
3. Dopravní komise doporučuje radě města řešit majetkoprávní vypořádání v ulici U Sokolovny.
Hlasování:
Pro: 3
proti: 0
Dopravní komise návrhy přijala.

zdržel se: 0
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4. Vyhrazené parkování ZTP na ulici Beskydská
Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel žádost místní občanky
ohledně vyhrazeného parkování ZTP - Vyhrazené parkoviště s označením O1 – vyhrazené stání pro
osoby těžce zdravotně postižené. Žadatelka bydlí na ul. Beskydská č.p. 1302/4. Žadatelka svojí
žádost odůvodňuje zhoršujícím se zdravotním stavem a sníženou mobilitou. Byla vedena diskuze.
Ing. Macenauerová uvedla, že proběhlo místní šetření za účasti Bc. Tomana, pana Marka a pana
Baršče. Bylo navrženo místo na konci parkoviště ulice Beskydská.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje radě města vyhradit jedno parkovací místo pro vozidla ZTP.
Hlasování:
Pro: 3
proti: 0
zdržel se: 0
Dopravní komise návrh přijala.
5. Stavební úprava autobusové zastávky u OD Billa ve směru do centra města, ul. Bezručova
Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel upozornění Policie České
republiky v souvislosti s dopravní nehodou, která se stala na přechodu pro chodce u autobusové
zastávky u OD Billa. MěÚ Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, navrhuje provedení
stavebních úprav předmětné zastávky s posunem zařazovacího úseku, tak aby byla délka nástupní
hrany prodloužena na součet délek dvou nejdelších provozovaných vozidel obsluhujících zastávku,
zvětšeném dle ČSN o 1 m, včetně prodloužení souvisejícího chodníku (nástupní hrany). Na místě
bylo zjištěno, že prostorové možnosti to umožňují. Právo k pozemkům má Billa reality spol. s r.o. a
Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje radě města zpracovat projektovou dokumentaci pro úpravu autobusového
zálivu.
Hlasování:
Pro: 3
proti: 0
Dopravní komise návrh přijala.

zdržel se: 0

6. Návrh na možné umístění VDZ ul. Tyršova, Vodní, Gogolova
Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, předložil dopravní komisi návrh na
úpravu křižovatky zřízením vodorovného dopravního značení. Úpravou dojde k zpřehlednění
křižovatky a větší bezpečnosti silničního provozu.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje radě města zpracovat projektovou dokumentaci pro vodorovné dopravní
značení na křižovatce Tyršova, Vodní, Gogolova.
Hlasování:
Pro: 3
proti: 0
Dopravní komise návrh přijala.

zdržel se: 0

7. Žádost o umístění retardéru na ulici Havlíčkova
Oddělení majetku obdrželo podnět pana Lindovského, bydlícího na ulici Havlíčkova č.p. 962
v sousedství speciální školy (sídlo ulice Rudná) ohledně problému nedodržování nejvyšší dovolené
rychlosti (30 km/h). V žádosti se uvádí, že zde dochází k opakovanému nedodržování dovolené
rychlosti a vzhledem ke zvýšenému pohybu dětí je tato lokalita velice nebezpečná. Pan Lindovský
navrhuje zřízení vybudování příčných retardérů. Byla vedena diskuse se zdůrazněním, že v dané
lokalitě se nacházejí oboustranné chodníky.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise nedoporučuje radě města vybudování příčných prahů na ulici Havlíčkova v blízkosti
speciální školy.
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Hlasování:
Pro: 3
proti: 0
Dopravní komise návrh přijala.

zdržel se: 0

8. Žádost o umístění dopravního značení Zákaz vjezdu všech vozidel na ul. Kostelní v Jeseníku
Oddělení majetku obdrželo podnět člena dopravní komise pana Holeni, o umístění svislého
dopravního značení B1 Zákaz vjezdu všech vozidel na ulici Kostelní v Jeseníku (směrem od kostela
podél kamenné zídky vodní tvrze k bráně Základní školy) z důvodu potenciální kolize chodců,
především žáků s projíždějícími automobily. Byla vedena diskuze. Ing. Marcinov konstatoval, že
lokalita je v zóně 30 km/h a další omezení by stávající dopravní situaci komplikovalo. V dané
lokalitě jsou umístěny stávající provozovny, garáže a parkovací plochy. Ing. Liberda doplňuje
informaci, že v zóně 30 km/h, se nebudují chodníky.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise nedoporučuje radě města umístit svislou dopravní značku B1 Zákaz vjezdu všech
vozidel na ulici Kostelní v Jeseníku.
Hlasování:
Pro: 3
proti: 0
Dopravní komise návrh přijala.

zdržel se: 0

9. Žádost o vybudování chodníku na ul. U Bělidla
Oddělení majetku obdrželo žádost o vybudování chodníku na ulici U Bělidla směrem k ulici
Dukelská. Napojení nového chodníku by navázalo na existující chodník u křižovatky na ulici
Slezská. Vybudováním chodníku by došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců, kteří dnes používají
rozšířené nezpevněné krajnice po pravé straně komunikace směrem do města.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje radě města zařadit do plánu investic zpracování projektové dokumentace
na chodník na ulici U Bělidla.
Hlasování:
Pro: 3
proti: 0
Dopravní komise návrh přijala.

zdržel se: 0

10. Různé
10.1. Informace ohledně žádosti na obousměrný provoz na ul. Kalvodova
Ing. Marcinov informoval přítomné, že obyvatelé na ul. K. H. Máchy žádají obousměrný provoz
přes železniční přejezd. Ing. Marcinov se domnívá, že to mají řešit nejdříve žádostí na oddělení
majetku města Jeseník. Nelze danou problematiku projednávat, pokud si členové nemohli
lokalitu prohlédnout přímo v terénu a tento bod bude projednán na příštím zasedání DK
(materiál připraví oddělení majetku).
10.2. Dotační tituly - bezpečnostní prvky
Ing. Liberda informoval o možnostech finanční pomoci prostřednictvím dotačních titulů např.
chodník na ulici Rejvízská od obřadní síně po ulici Za Pilou.
10.3. Změna dopravce veřejné autobusové dopravy v Olomouckém kraji
Úřad pro hospodářskou soutěž potvrdil vítěze na nového dopravce pro dopravní obslužnost
veřejné autobusové dopravy od 1. 1. 2018, kdy by měla začít jezdit společnost ČSAD Vsetín.
Společnost Arriva byla vyřazena z důvodu dampingových ceny na přístavné a odstavné
kilometry. Další problémem je, že Olomoucký kraj nedal do podmínek výběrového řízení, aby
část vozového parku bylo využíváno k pohonu alternativních zdrojů paliva s ohledem na

4

ochranu ovzduší v Jeseníku lázních. Ing. Marcinov uvedl, že tento problém by měli členové
krajské dopravní komise z Jeseníku připomínkovat na svém jednání.
10.4. Rekonstrukce sítí na ulici Husova
Ing. Urban se dotazoval ohledně průběhu rekonstrukce na ulici Husova. Pan Marek přítomné
informoval o dalším průběhu a časovém harmonogramu rekonstrukcí a finální úpravě povrchů.

Termín dalšího plánovaného zasedání DK je stanoven na 20. 6. 2017.
Zapsal: Jiří Marek
Schválil: Ing. Milan Marcinov

5

